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Agenda  

 

 

Mei 

21            Transmurale commissie 

 

Juni 

25            Symposium ''Wat is normaal?'' 

 

 

Oldehovercursus 2019 

Week 1: 25-26-27 september 

Week 2: 2-3-4 oktober 

https://us16.campaign-archive.com/?e=&u=a99a351b87119c9336cb744e4&id=d1ff59baba
https://gallery.mailchimp.com/a99a351b87119c9336cb744e4/files/eaa5b306-e0db-4d6b-89e8-6b54a9450a9d/Sympsium_Flyer_Wat_is_Normaal_25062019.pdf


 

 

 

Nieuwsbrief MCC 

12 juni 2019 

9 juli 2019 

 

   

 

 

 

Nieuwe MCC website online  

De website van het MCC is vernieuwd. Op de website kan je nu ook de nieuwsbrieven vinden en het is ook 

goed toegankelijk gemaakt voor tablets en smartphones. Neem een kijkje op www.mccleeuwarden.nl. 

Wil iederen de smoelenboek bijwerken? Voor nieuwe inloggevens kan je mailen naar 

mccleeuwarden@znb.nl 

 

   

 

 
 

 

Nieuws vanuit de huisartsen  

 

 

 

Nieuwsbrief SEMD 

Op 1 april is de pilot voor de gezamenlijke spoedvoorziening (SpoedEisende Medische Dienst) gestart met 

de Dokterswacht en SEH. Gedurende de nacht maakt de Dokterswacht gebruik van ruimten in de SEH. De 

patiënten gaan na het maken van een afspraak naar de SEH-wachtkamer en worden gezien in de 

triagekamer 2 en spreek-behandelkamers 16 en 18 van de SEH. De telefonische triagisten werken in het 

kenniscentrum van de SEH. 

Doel van de pilot is ervaring op te doen voor de nieuwe opzet van een gezamenlijke spoedvoorziening. 

GGZ Friesland sluit 6 mei aan en in de loop van mei wordt besloten of uitbreiding van de pilot naar de 

avond mogelijk is. Dagelijks worden door medewerkers en patiënten evaluatieformulieren ingevuld. De 

projectleden van betrokken instanties (Jeltje Lettinga en Remko Seinstra) en de projectleider (Fred van 

Dorp) bespreken deze iedere ochtend. 

Doel van deze nieuwsbrief is de medewerkers te informeren over de voortgang en terugkoppeling te geven 

over de onderwerpen die in de evaluatie naar voren komen. 

> Nieuwsbrief 

 

  

 

 

http://www.mccleeuwarden.nl/
mailto:mccleeuwarden@znb.nl
https://gallery.mailchimp.com/a99a351b87119c9336cb744e4/files/4ee6fbfd-2556-4517-a4e9-789a102196c2/pilot_SEMD_nieuwsbrief_1_8_april_2019.pdf


 

 

Nieuws vanuit het MCL  

 

 

 

Parkeren op het hoofdterrein van MCL 

Het MCL biedt de mogelijkheid tot een parkeerpas voor parkeren op het Hoofdterrein en daarbij het 

registreren van het kenteken van uw auto. 

De parkeerpas is een jaar geldig en wordt ook per jaar weer geldig gemaakt. 

Het verlopen van de parkeerpas kan een reden zijn waarom u de laatste tijd hinder ondervond van het niet 

werken van de parkeerpas of de kenteken herkenning. 

Te info alle feiten op een rij:  

 Aanmelden, afmelden of wijziging van een kenteken kan via email naar de 

servicebalie  Servicebalie@ZNB.NL 

 Per mail kan worden aangegeven of u een parkeerpas komt ophalen 

 Parkeerpassen zijn 1 jaar geldig, na dit jaar dient deze verlengt te worden. 

Alle bovenstaande punten kunnen geregeld worden bij de Servicebalie. 

Deze bevind zich in de centrale hal van het MCL en bij de balie tegenover de liften. 

Servicebalie per email:  Servicebalie@ZNB.NL 

Telefoonnummer: 058-2866472  

 Het parkeren geldt alleen voor het hoofdterrein van het MCL (dus de pas werkt niet op het 

medewerkersterrein, SEH of RIF/OCL terrein)  

 

 

 

Patiëntenstop angstige volwassen patiënten CBT 

Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde in MCL stelt per direct een voorlopige patiëntenstop  in voor 

de categorie extreem angstige volwassen patiënten. 

We kunnen tot onze spijt helaas de volwassen angstige patiënten op dit moment niet de zorg bieden die ze 

verdienen. 

> Lees verder 

   

 

 

Informatiepunt MRSA/BRMO 

Op 1 november 2018 is het MRSA/BRMO informatiepunt van start gegaan. Burgers en zorgprofessionals 

die niet in ziekenhuizen werken kunnen het informatiepunt raadplegen voor advisering en ondersteuning bij 

vragen en onduidelijkheden over MRSA en BRMO. Het informatiepunt is bereikbaar op telefoonnummer 

088-2299900 en per email info@MRSA-BRMO-informatie.nl. 

> Lees verder 

mailto:Servicebalie@ZNB.NL
mailto:Servicebalie@ZNB.NL
https://gallery.mailchimp.com/a99a351b87119c9336cb744e4/files/20a6e147-49e9-42a8-b564-4bc54dbb0beb/pat_stop_tandarts_en_huisarts_Fm2.docx
mailto:info@MRSA-BRMO-informatie.nl
https://gallery.mailchimp.com/a99a351b87119c9336cb744e4/files/2bee9b3a-cd7f-44c8-91a4-4f18ff10c558/Nieuwsbrief_Informatiepunt_MRSA_GGDen_MCC.docx


 

 

   

 

 
 

 

Zorgdomein  

 

 

 

Verwijzingen naar Dermatologisch Cosmetisch Centrum 

Zorgdomeinverwijzingen naar Dermatologisch Cosmetisch Centrum Leeuwarden worden als regulier 

consult ingepland bij ons op de poli. 

Dit betekent voor de patiënt dat dit afgaat van haar/ zijn eigen risico. 

U kunt een patiënt ook adviseren direct contact op te nemen met DCCL, telefoonnummer 058- 286 1221 

(indien u er zeker van bent dat het gaat om niet vergoede zorg) , patiënt betaald dan alleen de intake.  

  

Teledermatologie verwijzing: 

Uw aanvragen worden binnen 2 werkdagen beantwoord door dermatoloog. 

Indien u antwoord wil voor een weekend, houdt dan rekening met genoemde tijd. 

 

 

  

 

 
 

 

Mutaties  

 

 

 

Huisartsen  

Per 1 april 2019 is Dhr. P.A. de Bruin met pensioen gegaan.  

Oude maatschap: 

P.A. de Bruin en F.P. Zwager 

Nieuwe maatschap: 

F.P. Zwager en N. Siemensma 

  

 

 

Medisch specialisten 

Nieuwe stafleden 

April  

Dhr. P. Hendriks, longarts (chef de Clinique) 

Mw. J.H.B. Nijendijk, revalidatie-arts 

 

Nieuwe buitengewoon stafleden 

April 

Dhr. D.J. Hofstee, waarnemend neuroloog 



 

Mei 

Mw. T. Berends-de Vries, reumatoloog 

Dhr. N. Masalha, cardioloog 

Mw. L. Visser, ziekenhuispsychiater 

 

Vertrekkende stafleden 

April 

Mw. E.A.N.M. Mooi-Kokenberg, arts-microbioloog 

Dhr. H. Jeuring, ziekenhuispsychiater 

 

   

 

Mei  

Mw. N.M. Hanemaaijer, medisch microbioloog 

 

 

 

 

Vertrekkende buitengewoon stafleden 

April 

Dhr. H. van der Wiel, waarnemend neuroloog 

Mw. F.A.V. Smit-Klaij, revalidatiearts 

Dhr. R.F.J. Kemperman, klinisch chemicus 

Dhr. W.I. de Bruin, nucleair geneeskundige 

Mei 

Mw. A.W. Hagoort-Kok, waarnemend cardioloog 

 

   

 

 
 

 

Oncologische zorgpaden  

 

 

 

Zorgpad/stroomschema maagcarcinoom is gewijzigd.  
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